Tom haalde drie tienen en gaat in driedelig
pak naar universiteit Oxford
‘Een leerling die slechts eens in de zoveel tijd voorbij komt.’ Zo beschrijven docenten van de
bètavakken van het Christelijk Lyceum Zeist Tom Yildirim (18). Met gemak haalde hij drie
tienen en voor de rest negens en achten op zijn eindlijst. Na de zomervakantie gaat hij
natuurkunde studeren aan de prestigieuze universiteit van Oxford.
Tekst: Jolet Jung-Moolenaar 05-07-18,
Tom is een bijzondere verschijning op de school. Al een paar jaar gaat hij elke dag in
driedelig pak naar school. „Dit is gewoon mijn kledingstijl.” Veel moeite voor school heeft hij
niet hoeven doen. „Huiswerk voor natuurkunde heb ik in een kwartier af. Daarom download
ik hele boeken om kennis op te doen. Op toetsen gaf ik aan: ‘Eigenlijk klopt het niet. Het
hoort zo te zijn.’ In de pauze stel ik vragen aan de docenten, waar ze niet direct antwoord op
hebben. Ze vinden het leuk dat iemand echt interesse heeft in hun vak.”
Wiskunde en natuurkunde vindt Tom de leukste vakken. Die interesse had hij als kind al. „In
de vierde klas ga je echt wat inhoudelijks doen. Dat vind ik boeiend. Het gaat mij om hoe het
fundamenteel in elkaar zit. Op school doe ik ook Wiskunde D. Er is maar één andere leerling
die dat ook doet. Het heeft meer diepgang.”

“Al de tijd dat ik op school zat, vond ik het sloom gaan. Ik werd niet
uitgedaagd”
Topuniversiteit
Zijn keuze om natuurkunde aan de prestigieuze universiteit van Oxford te studeren, had hij
snel gemaakt. „Al de tijd dat ik op school zat, vond ik het sloom gaan. Ik werd niet
uitgedaagd. Ik wil een snel tempo. Oxford is een topuniversiteit. Je krijgt veel meer stof in
een heel korte tijd dan bij andere universiteiten. Ik vind het er ook mooi uitzien.”
Of hij toegelaten zou worden, was nog even spannend. „Ik moest eerst een toelatingstoets
doen. Daarvoor moest ik heel veel voorbereiden. Want de stof daarvoor krijg je niet in
Nederland. Daarna moest ik een mondelinge toets doen. Daarbij gaat het niet om hoeveel je
weet, maar hoe je denkt. Vervolgens was er weer een selectiefase. In januari kreeg ik te
horen dat ik was toegelaten, mits ik voor alle vakken een acht zou halen. Ik was zo blij, want
ik had er zoveel moeite voor gedaan en wilde het echt heel graag!”
Achterover leunen is er deze zomer voor Tom niet bij. „Ik moet heel veel van hun stof
inhalen. Hele vakken die ik hier niet heb gehad.” Ook wil hij zich verdiepen in
natuurkundeproblemen die gepost worden in de Facebookgroep van zijn aanstaande
medestudenten. Daar zitten veel buitenlanders bij, maar geen enkele Nederlander. „Dat is
niet verbazingwekkend, omdat je in Nederland net zoveel natuurkunde krijgt als

bijvoorbeeld Nederlands. Alleen de beste mensen worden toegelaten bij Oxford. Sommigen
hebben al een hele studie afgerond.”

Tradities
Zijn driedelig pak wordt straks aangevuld met een cape, vertelt Tom. „Tijdens het eten moet
je een academische cape aan. Hoe beter je een examen hebt gemaakt, hoe langer de cape.
Normaal gesproken heb je één keer in de week een uitgebreid diner, waar je wordt bediend.
Waar ik zit, is dat elke dag. Bij examens moet je een smoking aan met daaroverheen je
cape.” Hij kan die tradities wel waarderen. Hoewel hij aan sommige wel zal moeten
wennen: „Het is traditie om bij het diner een hele fles wijn te drinken. En ik heb elke avond
zo’n diner!”

